
Vandråd for vandværkerne i Syddjurs Kommune

Notat fra telefonsamtale med Jens Østerby d. 2009-05-14.

Regulativ

Jens Østerby mening med regulativet er at det skal sendes ud nu i den udgave han har lavet og det skulle 
have været sendt ud i den uge.

Hans plan er at sende oplægget til alle vandværker til høring og give en frist på 4 uger til at gøre indsigelser 
og derefter få det vedtaget i kommunal bestyrelsen til ikrafttrædelse inden 2010-0101 da den nye 
vandforsyningslov træder i kraft og efter er det fremover vandværker der skal udarbejde regulativerne og 
få dem godkendt od der er Jens Østerby bange for at der vil være mange vandværker som ikke vil få det 
gjort.

Jeg mener at hvis det er den måde han ønsker det på kan vi ikke gøre ret meget andet end beklager det og 
derefter kan Vandrådet fremkomme med et høringssvar på det principielle og de enkelte vandværker 
fremsende deres svar til enten Vandrådet eller direkte til kommunen.

Der står i den i dag gældende lov at regulativet skal udarbejdes af kommunen efter forhandling med de 
enkelte vandværker og det er hele det forhandlingsforløb der nu ses bort fra og vi kan derefter påklage hele 
sagsforløbet for miljøstyrelsen.

Vi skal lige have nærlæst vort oplæg i forhold til Jens Østerby oplæg så vi kan påtale konkrete afvigelser.

Takstbladet

Jens Østerby mener ikke det er nødvendigt at holde møde omkring takstblade og det er ikke et krav fra 
hans side at de skal være ensartet opbygget de skal bare være i overensstemmelse med regulativet.

Men der er stadig noget han ikke er helt klar over. Som nævnt i går har Anders haft det svar han har fået på 
sit takstblad til udtagelse hos FVD ved Hans Nørgaard og fået et svar fra FVD. Efter aftale med Anders 
vedlæges kopi af svaret ril Boeslum Bakkers Vandværk.

Jens Østerbys problem er lige så meget at der fremsendes takstblad skrevet på bagsiden af en gammel 
kuvert og det kan vi ikke gøre ret meget ved.

Udsendelse af invitation

Jens Østerby var ikke sikker på at man kunne hjælpe med udsendelsen af invitationen fra Norddjurs 
Vandråd men ville forhøre sig på højere sted i kommunen.

Han nævnte dog at det i fælleshuset kun kan være ca. 100 personer og ud fra det kan det måske være 
problematisk, da vi plejer at mønstre ca. 50 personer hver gang.



Vandråd for vandværkerne i Syddjurs Kommune

Jeg har prøvet at få kontakt til Vandrådet i Norddjurs men Sven Brandstrup er til årsmøde i DANVA. Tonny 
Frandsen har lovet at få ham til at ringe til mig.

Ud fra dette synes jeg vi skal holde et møde allerede tirsdag eftermiddag men jeg prøver lige Jens Østerby 
igen i morgen med spørgsmålet om hvordan de vil afsættes tid inden for 4 uger til at holde møde med 80 
vandværker.

Hans Rixen
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